
 

NAVODILA ZA VPIS v študijsko leto 2020/2021 

PRED VPISOM MORATE IMETI v VIS-u PORAVNANE VSE FINANČNE OBVEZNOSTI TER IZPOLNJENE  
ŠTUDENTSKE ANKETE! 

Vpisni list izpolnite preko Študentskega informacijskega sistema (VIS) na povezavi: https://visfs.uni-lj.si/  

1. Po vstopu na vašo osebno stran v sistemu VIS v meniju na levi strani izberite Vpisni list / Vpis. 
2. V kolikor želite prejemati SMS sporočila (rezultate izpitov), na vpisnem listu izberite možnost »Obveščanje preko 

SMS«. Če SMS obvestil ne želite prejemati, pustite okence prazno. Naročanje na SMS obveščanje za študente 
ni obvezno. Cena SMS obveščanja po ceniku FS za študijsko leto 2020/2021 znaša 5 €.  

3. Po vnosu vseh zahtevanih podatkov v vpisni list, potrdite vnos z gumbom Potrditev.  
4. V meniju Vpis izberite Tiskanje/Natisni (vpisni list lahko hitreje natisnete s klikom na meni File/Print. Natisnjen 

vpisni list preglejte in podpišite.  
 
Na fakulteto morate OBVEZNO poslati/dostaviti naslednjo dokumentacijo: 

1. Podpisan vpisni list. 
2. Pisemsko ovojnico formata A5 z napisanim vašim naslovom, na katerega vam bomo vrnili potrjeno 

dokumentacijo o vpisu. Znamke ni potrebno priložiti. V kolikor boste dokumentacijo za vpis dostavili osebno v 
referat, pisemska ovojnica ni potrebna.  

3. Študentsko izkaznico (če želite prejeti študentsko nalepko). 
4. Dokazilo o plačilu šolnine (ne velja za samoplačnike – glej opombo 2). Mladi raziskovalci na FS dostavijo izjavo 

mentorja, asistenti in zaposleni na FS dostavijo predlog za napotitev na strokovno izobraževanje. Če plača šolnino 
tretja oseba (npr. podjetje) kandidat dostavi Pogodbo o pristopu k dolgu (v 2 izvodih). 

5. Pogodbo o izobraževanju (v 2 izvodih). Ta točka ne velja za vpisane v dodatno leto.   
6. Soglasje o sofinanciranju šolnine doktorskega študija  – kdor se bo prijavil na sofinanciranje doktorskega študija 

mora izpolniti tudi to soglasje – pogoji so navedeni na soglasju.  

Opomba 1: vse priloge, ki se zahtevajo za vpis so objavljene na spletni strani FS: https://www.fs.uni-
lj.si/arhiv_sporocil/obvestila_podiplomski/obvestilo692/ 

Opomba 2: Položnico za šolnino (velja le za samoplačnike) boste prejeli po e-pošti po vpisu. V kolikor se boste 
prijavili na sofinanciranje bodo položnice za nesofinanciran delež šolnine poslane šele, ko bo znan sofinanciran 
delež šolnine. Letos je novost, da bo izplačilo sredstev v dveh delih (I. del v letu 2020 in II. del v letu 2021). 
Položnico za vpisnino (velja za samoplačnike in za študente, katerim bo šolnina plačana s strani tretje osebe) boste 
prejeli po e-pošti po vpisu. Potrdila o plačilu ne pošiljajte. 

Po opravljenem vpisnem postopku boste priporočeno po pošti prejeli: študentsko izkaznico z nalepko (v kolikor jo 
boste priložili), 1x podpisano pogodbo (le vpisani v 2. oz. 3. letnik). Potrdila o vpisu se več ne izdajajo, ker si jih študent sam 
natiste preko VISa po zaključenem vpisnem listu. 
(op.: v primeru plačila šolnine s strani tretje osebe bo Pogodba o pristopu k dolgu poslana na naslov Pristopnika) 

Študentom priporočamo, da vpis opravijo takoj, ko izpolnijo pogoje za vpis. 

Vpisno dokumentacijo pošljite PRIPOROČENO po pošti na naslov:   
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »VPIS- III. stopnja«.  

Dokumente za vpis lahko oddate tudi v nabiralnik nasproti študentskega referata na glavnem hodniku v 1. nadstropju 
ali v osebno v študentski referat. Če boste dokumentacijo dostavili osebno v referat, pisemska ovojnica ni potrebna). 

Prosimo, da upoštevate roke za vpis zapisane v dopisu »OBVESTILO O VPISU V VIŠJI LETNIK«.  

        Študentski referat,  UL, FS 
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